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Ata da reunião com diretores das escolas municipais com objetivo de discutir sobre a 

prorrogação das eleições escolares nas escolas do município. Aos oito dias do mês de maio, do 

ano de 2017, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-

se o Poder Legislativo Municipal, às 10h30min, na sala da presidência, na Câmara Municipal de 

Itaituba, sob a presidência do vereador Diego José Mota Freitas e presentes os senhores 

vereadores: Antonia Pereira Farias, Diego José Mota Freitas, Daniel Martins dos Santos, Luiz 

Fernando Sadeck dos Santos, Raimison Antonio Abreu dos Santos. O vereador Diego Mota falou 

que os diretores querem que as eleições escolares sejam transferida do mês de junho para o 

mês de novembro. Os diretores das escolas colocaram suas propostas de discussão para 

definição da data de campanha das eleições escolares, colocando suas justificativas para tal e 

enfatizaram a importância do apoio dos vereadores desta casa. O vereador Luiz Fernando 

Sadeck dos Santos orientou que os diretores fizessem reuniões com pais e alunos das escolas 

para expor suas propostas e de posse dos documentos criados fossem a secretaria municipal de 

educação para providencias a respeito, uma vez que ainda não feito nenhuma portaria por 

parte da secretaria de educação. O edil sugeriu ainda que fossem ao SINTEPP e colocassem 

toda a situação a respeito da prorrogação das eleições. O vereador Diego Mota disse que essa 

semana fará uma indicação ao executivo municipal tratando do assunto. E não havendo mais 

nada a tratar a reunião encerrou se às 11h25min e lavrada a presente ata.        

 

 

 

Não havendo mais matérias a tratar o presidente encerrou a audiência e pediu que fosse 

lavrada a presente ata.   


